Turku Open 2012 (LP)

ERÄ 1.

1. Kesäkuussa 2012 käydään jalkapallon EM-kisat, joihin osallistuu 16 maata. Mikä
osallistuvista maista on kansainvälisen jalkapalloliiton FIFA:n rankingissa (toukokuu 2012)
kaikkein heikoimmalla sijalla? Kyseisen maan sijoitus on 65. – Vastaavasti mikä niistä
Euroopan maista, jotka eivät selviytyneet lopputurnaukseen, on korkeimmalla FIFA
rankingissa? Kyseisen maan sijoitus on 18. (½+½ pistettä)

2. Oxfordissa rikoksia ratkoo poliisikomisario jonka etunimi on Endeavour. Mikä on tämän
fiktiivisen komisarion sukunimi?

3. Mikä ravintola on Helsingissä Kolmannen linjan ja Porthaninkadun kulmassa?

4. Kuka oli Anneli Jäätteenmäen hallituksen puolustusministeri?

5. Missä puhutaan kelttiläistä kymrin kieltä? Puhutaanko sitä Irlannissa, Skotlannissa vai
Walesissa?

6. Tuttu sukupolvikäsite on suuret ikäluokat, epämääräisempi on pullamössösukupolvi. Nykyisin puhutaan x-sukupolvesta, y-sukupolvesta ja z-sukupolvesta. Mihin näistä kolmesta
sukupolvesta kuuluvat 1970-luvulla syntyneet?

7. Kuinka monta retkeä Tuhannen ja yhden yön tarinoiden Sinbad Merenkulkija kaikkiaan
teki? Sinbadista on yhtä monta satua kuin on retkiä.

8. Mitä tutkii speleologi?

9. Mikä on Tunisian kansalliskukka? Tämän kukan mukaan nimettiin Tunisiasta alkanut
vallankumousliikehdintä, josta on käytetty myös nimitystä arabikevät.

10. Miten tavutetaan sanan hautausmaa?
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11. Mikä ammatinharjoittaja liittyy lauluun joka alkaa: Keitä te ootte te pienet pojat kun en mä
tunne teitä?

12. Ruotsi saa vuonna 2015 uuden setelistön. Seteleissä on kuuden (6) edesmenneen,
tunnetun ruotsalaisen kuvat. Kuka tulevista setelikasvoista on syntynyt varhaisimmin
(ensimmäisenä)?
13. Minä vuonna (sama vuosi) ovat syntyneet Lasse Viren, Pirkko Saisio ja Tapani Kansa?

14. Suomessa on kolme kansanedustajaa joiden sukunimi on Suomen kunta. Mitkä ovat nämä
kunnat? Jos kaksi oikein ½ pistettä

15. Minkä Englannin valioliigajoukkueen lempinimi on The Potters? Lempinimi juontaa juurensa
seuran kotikaupungin historiaan. Kaupunki oli tunnettu posliinikaupunki jo 1600-luvulla.

16. Maapallon kohta, josta on linnuntietä mitattuna pisin matka merelle on Aasian keskellä
Kazkstanin ja Mongolian rajaseudulla, Gobin autiomaassa. Sieltä etäisyys sekä Jäämerelle
että Intian valtamerelle on sama. Kuinka kaukana tämä kohta on merestä? Vastaus on

jaollinen 500 km:lla, joten vastatkaa sen mukaisesti (1000, 1500, 2000, 2500, 3000…km).

17. Mitkä maat voittivat viestit suunnistuksen MM-kisoissa vuonna 2011? Siis mikä maa voitti
naisten viestin ja mikä maa voitti miesten viestin? ½ pistettä oikeasta. Naiset ensin.
18. Minkä Euroopan lilliputtivaltion valuutta ei ole euro? Lilliputtivaltioiksi luetaan Andorra,
Liechtenstein, Monaco, San Marino ja Vatikaanivaltio.

19. Kuka englantilainen sanoi 90-vuotiaana: Kun aivoni olivat terävimmillään olin
matemaatikko, sitten minusta tuli filosofi, nykyisin olen mukana politiikassa?

20. Kuka laulaja on edustanut Suomea vanhimpana Eurovision laulukilpailussa? Kysymys on
sooloartistista.
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1. Puola, Sveitsi
2. Morse
3. Oiva (Ravintola on tullut tutuksi laulusta Kolmatta linjaa takaisin: saa Oivan portsari
lantin…)
4. Matti Vanhanen
5. Walesissa
6. x-sukupolveen (x-sukupolvi 1964-1979, y-sukupolvi1980-1999 ja z-sukupolvi 2000syntyneet)
7. seitsemän

8. luolia
9. jasmiini
10. hau-ta-us-maa (ensimmäinen au on diftongi, toinen kahden vokaalin liittymä)
11. suutari (Suutarinemännän kehtolaulu. ”Suutari on mennyt koko viikoksi kylälle
neulomahan.”)
12. Evert Taube (1890; muut ovat syntyneet välillä 1905-1918)
13. 1949
14. Puumala (Tuomo Puumala, kesk) Soini (Timo Soini, ps) Toivakka (Lenita Toivakka, kok)
15. Stoke, F.C.Stoke City
16. 2500 km
17. Suomi, Ranska
18. Liechtensteinin
19. Bertrand Russel (1872-1970)
20. Katri-Helena (47 v. 1993; Geir Rönning 43 v, Anneli Saaristo 40 v ja Jari Sillanpää 39 v)

Turku Open 2012 (KW)

ERÄ 2.

Kysymykset 1-13: 1p.
Kysymykset 14-20 2 x 0,5p.

1.

Mikä on guiro?

2.

Kuka iisalmelaislähtöinen kirjailija kirjoitti 70-luvulta alkaen menestyskirjasarjan Kukkivat roudan
maat?

3.

Tunnettu intialaisnainen Äiti Amma kävi Suomessa syksyllä 2011 jo 11. kerran. Mikä on hänen
”juttunsa”/syynsä kiertää maailmaa?

4.

Mikä Helsingin keskustassa sijaitseva museo on maamme suurin yksityinen taidemuseo?

5.

Mikä mahdollisesti hieman ironiseksikin tulkittavissa oleva nimilyhenne oli käytössä valtion
keväällä 2005 käynnistämällä kunta- ja palvelurakenteen uudistushankkeella?

6.

Puna- ja keltaluumut ovat yleisesti tunnettuja. Mutta millä nimellä kutsutaan pienempää, siellä
täällä Etelä-Suomessa kasvatettavaa pyöreää, siniviolettia luumun alalajia? Tuoss nimessä ei
esiinny sana ”luumu”.

7.

Keskiajalla elänyt Wilhelm Okkamilainen loi erittäin tunnetun tieteenfilosofisen periaatteen, jonka
mukaan kilpailevista teorioista pitää aina valita selitykseltään yksinkertaisempi eli se, joka ”olettaa
vähiten”. Miksi ”esineeksi” kutsutaan tätä Okkamin periaatetta: Okkamin mikä?

8.

Mitä ovat Betacam ja UMatic?

9.

Mikä väri on (pää)sateenkaaressa aina ylimpänä?

10. Tsekkiläinen saduntekijä Zdenek Miler kuoli äskettäin 90-vuotiaana. Mikä monille sukupolville tuttu
piirretty eläinhahmo oli hänen tärkein luomuksensa?

11. Laitilassa toimii kansainväliseen Pilkington –konserniin kuuluva tehdas. Mikä on tehtaan tuote?

12. Kuka arkkitehti on suunnitellut Barcelonan tunnetuimmat rakennustaiteelliset nähtävyydet? Hänen
kuuluisimpia töitään on Sagrada Familia –kirkko.

13. Jouko Aaltonen teki kehutun dokumentin Turun taudista. Mistä musiikkisuuntauksesta ja sen
ympärillä olevasta kulttuurista hän on tehnyt aiemman dokumentin?
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14. Kuka tunnettu vasemmistolainen ja kuka tunnettu oikeistolainen tekivät yhdessä poliittisen
keskustelukirjan Vasen oikea, oikea vasen?

15. Millä vierasperäisillä termeillä kutsutaan psykologiassa a) ulospäin suuntautunutta ja b)
sisäänpäinkääntynyttä persoonallisuustyyppiä?

16. Kaksi Suomen sääskiheimoista on selkeästi runsaslajisimpia, molemmissa on monia satoja
kotimaisia lajeja. Toisen näistä lajit elävät etupäässä metsissä, toisen vesistöjen äärellä.
Molempien heimojen suomenkieliset nimet alkavat s-kirjaimella. Mitä ovat nämä kaksi ”s-sääski”ryhmää?

17. Mitkä kesät ovat olleet tämän vuosisadan toistaiseksi helteisimpiä Suomessa? Molempina
mitattiin yli 25 hellepäivää Etelä-Suomessa.

18. a) Miksi kutsutaan erityisesti merenrannoilla sijaitsevia kivistä tehtyjä muinaisia labyrinttimäisiä
kuvioita? Nimi on peräisin myytistä, jonka mukaan jättiläiset olisivat ne rakentaneet. b) Missä päin
Suomen rannikkoa niitä on eniten?

19. Minkä Englannin kaupungin alueella paikallista murretta kutsutaan nimellä a) geordie ja b)
scouse?

20. Intialaisten ravintoloiden ruokalistoissa voit (juomien kohdalla) törmätä kahteen nimeen, jotka ovat
samoja kuin suomalaiset a) miehen, b) naisen nimi. Mitä ovat nämä intialaiset herkut?
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1.(Rytmi)soitin

2. Eino Säisä,

3. Halaaminen

4. Amos Andersonin taidemuseo (HUOM: Anderson nimessä on vain yksi s-kirjain)

5. Paras-hanke

6. Kriikuna

7. (O:n) partaveitsi

8. Videoinnin nauhaformaatteja (kuten VHS)

9. Punainen

10. Myyrä

11. Autojen tuulilasit

12.Antonio Gaudi

13. Punkista

14. Esko Seppänen ja Iiro Viinanen

15. Ekstrovertti ja introvertti

16. Sienisääsket ja surviaissääsket

17. 2003 ja 2010

18. Jatulintarhat, Perämeren pohjukassa/Kemi-Tornio-seudulla

19. Newcastle, Liverpool

20. Lassi, Raita.

Turku Open 2012 (MP)

ERÄ 3.

1.

Mitä ilmaisee lukuyhdistelmä 40+0?

2.

Sellaista kerrostaloa, jossa on vain yksi porraskäytävä, sanotaan pistetaloksi. Millä nimellä
kutsutaan sellaista taloa, jossa on useampia porraskäytäviä?

3.

Mikä huumausaine aiheutti Suomessa eniten myrkytyskuolemia vuonna 2010 (tuorein
käytettävissä oleva tilasto)? Alkoholia ei tässä lasketa huumausaineeksi.

4.

Santa Barbara, Sonoma Valley ja Napa Valley. Missä (maa, osavaltio tai maakunta) ovat nämä
alueet ja mikä tuote yhdistää näitä alueita?

5.

Suosittu tv-sarja Downton Abbey jatkuu ensi syksynä kolmannen tuotantokauden jaksoilla. Mihin
sotaan toisen tuotantokauden jaksot ajoittuivat?

6.

Mikä lintu esiintyy Sofi Oksasen seuraavan, Viron lähihistoriaan sijoittuvan romaanin nimessä?

7.

Puutarhaohjelmissa istutetaan nykyisin usein kunttaa. Mikä tai mitä on kuntta?

8.

Mitkä ovat marengin kaksi pääraaka-ainetta?

9.

Mikä on Suomessa pisin ehdoton vankeusrangaistus, jonka voi muuntaa yhdyskuntapalveluksi?

10. Millä saarella asuu Vihervaaran Anna suositussa L. M. Montgomeryn tyttökirjasarjassa?
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11. Minkä nimisen ratahankkeen on tarkoitus avata junayhteys vuonna 2014 Helsingin lentoasemalle?

12. Mihin (samaan) viestintäkonserniin kuuluvat Porissa ilmestyvä Satakunnan Kansa ja
Rovaniemellä ilmestyvä Lapin Kansa?

13. Mikä toimintansa vuoden 2010 alusta aloittanut ammattiliito edustaa mm. kemianteollisuuden,
tekstiili- ja vaatetusteollisuuden, autorengasalan sekä kirja- ja sanomalehtipainojen työntekijöitä?
Kysymyksessä on 62 000 jäsenen ammattiliitto. Vastaukseksi riittää ammattliiton lyhenne.

14. Viime viikolla oli helatorstai. Minkä Raamatun tapahtuman merkeissä sitä vietetään?

15. Minkä arkkitehtuurisen tyylisuunnan edustajia olivat tanskalainen Arne Jacobsen ja saksalainen
Walter Gropius?
16. Potilasjärjestö Chronin ja Cholitis ry on ryhtynyt jakamaan jäsenilleen erityistä passia, jotta sen
haltijat pääsisivät tarvittaessa nopeasti – mihin?

17. Mikä tai mitä on ORTOREKSIA?
18. Mika Waltari kuvaa kiitetyssä romaanissaan Johannes Angelos Konstantinopolin piiritystä. Millä
vuosisadalla tapahtui tämä piiritys, joka antoi kuoliniskun Bysantin valtakunnalle?
19. Missä palatsissa Englannin kuningatar Viktoria syntyi ja vietti lapsuutensa? Palatsi on äskettäin
osittain avattu yleisölle monta vuotta kestäneen remontin jälkeen. Palatsin näyttelytiloissa
esitellään mm. erään entisen asukkaan iltapukuja. Palatsissa asuu edelleen korkea-arvoisia
kuninkaallisia ja uusia asuintiloja kunnostetaan.
20. Mitä vaikuttaa tekstiin html-koodi <b>?
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Vastaukset (alleviivattu riittää vastaukseksi):
1.

Täysiaikainen raskaus (Raskaus ½ pistettä)

2.

Lamellitalo (Lamelli tarkoittaa arkkitehtuurissa samanlaisena toistuvaa rakennusyksikköä.
Yleensä lamelli on kerrostalon porraskäytävän ja siihen avautuvien huoneistojen sekä muiden
tilojen muodostama kokonaisuus, porrasjakso.

3.

Buprenorfiini, kauppanimeltään Subutex, 87 kuolemaa. Seuraavaksi eniten kuolemia aiheuttivat
ns. opioidit eli hengitystä lamaavat (rauhoittavat) lääkkeet. Molemmat nimet hyväksytään.

4.

Viinintuotantoalueita Kaliforniassa.

5.

Ensimmäinen maailmansota

6.

Kyyhkynen: Kun kyyhkyset katosivat – niminen romaani julkaistaan 30. elokuuta Tallinnassa.

7.

Metsänpohjamattoa. Sitä toimitetaan rullina kuten nurmikkomattoakin. Kuntassa on mm.
Sammalta, jäkälää ja varpukasveja

8.

Munanvalkuainen ja sokeri (yleensä tomusokeri). Oikeaan vastaukseen tarvitaan molemmat.

9.

9 kk (8-10 kk ½ pistettä)

10. Prinssi Edwardin saari (Kanada)
11. Kehärata (ent. Marja-rata) Vantaankoskelta lentokentän kautta pääradalle Koivukylän ja
Hiekkaharjun välillä (Tikkurila).
12. Alma-konserni (Alma aluemedia)
13. TEAM eli Teollisuusalojen ammattiliitto (62 000 jäsentä)
14. Jeesuksen taivaaseenastumisen päivä.
15. Funktionalismi (Gropius oli Bauhaus-koulun johtaja, Jacobsen suunnitteli mm. muurahaistuolin)
16. Vessaan. Kroonisten suolistotulehdusten eli IBD (inflammatory bowel disease) -sairauksien ikävä
oire on äkillinen suolen toimiminen. Vessapassin toivotaan helpottavan esim. kaupoissa pääsyä
henkilökunnan vessaan. Tunnetuimpia IBD- sairauksia ovat Crohnin tauti ja haavainen
paksusuolentulehdus.
17. Syömishäiriö, johon liittyy liian pitkälle menevä halu syödä mahdollisimman terveellisesti.
18. 1400-luku (1453). Osmanien sulttaani Mehmed II siirsi Osmannien valtakunnan pääkaupungin
Konstantinopoliin, nykyiseen Istanbuliin. Aiemmin Istanbul on vallattu kertaalleen, kristittyjen
toimesta 1204 neljännen ristiretken yhteydessä. Vaikka Bysantti tuolloin valtasi kaupungin
myöhemmin takaisin, se ei enää kohonnut entiseen loistoonsa.
19. Kensingtonin palatsi Lontoossa. Palatsissa ovat asuneet mm. prinsessa Margaret ja prinsessa
Diana lapsineen. Palatsiin kunnostetaan asuntoa Cambridgen herttua Williamille, jonka
lapsuudenkoti siis on kyseessä ja hänen puolisolleen Catherinelle. Myös prinssi Harry asuu
Kensingtonin palatsissa.
20. Tekstin lihavointi

Turku Open 2012 (TH)

ERÄ 4.

1.

Minkä alan taitaja oli vuonna 1925 syntynyt ja hiljattain kuollut Dietrich Fischer-Dieskau?

2.

Kalannin kunta on nykyisin osa Uuttakaupunkia. Mikä Kalannin kunnan nimi oli vuoteen
1936?

3.

Joissain veneissä ja lentokoneissa voidaan nähdä teksti SAR. Mitä tämä tarkoittaa, tai
mistä sanoista (englanti tai suomi) se on lyhenne?

4.

Mistä oli kyse Stella Polaris -operaatiossa?

5.

Mikä yritys on kyseessä?
Yritys on perustettu 1940 ja se aloitti liiketoimintansa 1941. Se sai alkunsa, kun neljä
maakunnallista tukkuliikettä, Maakauppiaiden Oy, Oy Savon-Karjalan Tukkuliike,
Kauppiaitten Oy ja Keski-Suomen Tukkukauppa Oy yhdistettiin valtakunnalliseksi
tukkuliikkeeksi. Toimintansa alkuvuosikymmeninä se harjoitti myös merkittävää
tuotantotoimintaa. Sillä oli mm. tulitikkutehdas ja margariinitehdas, mylly, leipomo,
lihanjalostuslaitos, kahvipaahtimo, vaatetustehdas ja polkupyörien kokoonpanotehdas.

6.

Missä Mikael Agricola kuoli vuonna 1557?

7.

Millä vuosikymmenellä – ja tietenkin myös vuosisadalla - Suomessa oli ns. Pikkuviha?

8.

Minkä kahden valtioin välillä käytiin vuonna 1840 ns. Oopiumisota?

9.

Turussa on Mustainveljestenkuja. Mistä tämä nimitys juontaa juurensa?

10. Mikä eläin on kuvattuna Jussi Mäntysen patsaassa, joka alun perin pystytettiin vuonna
1928 Viipuriin? Myöhemmin patsaasta on tehty jäljennökset Lahteen (1955), Turkuun
(1969) ja Helsinkiin (1972)?
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11. Johdinauto eli trolleybussi (trollibussi) on sähkökäyttöinen linja-auto. Missä Suomen
kaupungeissa on ollut kyseisiä linja-autoja?
12. Mitkä kolme saarta kuuluivat keskeisesti Napoleonin (1769-1821) elämänvaiheisiin?
13. Mikä oli nimeltään ensimmäinen suomalainen lasten TV-ohjelma? Kyseinen vuonna 1960
alkanut ja koko 60-luvun esitetty TV-ohjelma oli suureksi osaksi Irja ja Matti Ranin
toimittama.

14. Marlene Dietrichin kuolemasta tulee kuluneeksi tänä vuonna tasavuosia. Minä vuonna ja
missä kaupungissa Marlene Dietrich kuoli? ½+½ pistettä
15. Minkä nimisellä aluksella Charles Darwin teki kuuluisan viisi vuotta kestäneen
tutkimusmatkansa (1832-1836)?
16. Missä kisoissa ja missä lajissa olympia-aatteen isä paroni Pierre de Coubertin on voittanut
olympiakultaa? ½+½ pistettä
17. Mikä on igumeni?
18. Mitkä ovat evankelis-luterilaisen kirkkomme liturgiset värit? Jos kaikki oikein 1 piste, yksi
väärin ½ pistettä.
19. Miksi jehovan todistajia ei opillisen näkemyksen takia lueta kristilliseen kirkkoon kuuluviksi,
eli miksi muu kristikunta ei hyväksy heitä joukkoonsa?
20. Mitä sana islam kirjaimellisesti tarkoittaa?
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1.

klassinen laulaja, baritoni

2.

Uusikirkko Tl.

3.

Meri- ja lentopelastusalukset, ”search and rescue”, eli etsi ja pelasta.

4.

Siinä pyrittiin turvaamaan Suomen armeijan tiedustelutoiminnan edellytyksiä, jos
Neuvostoliitto miehittäisi Suomen jatkosodan päätyttyä aselepoon syksyllä 1944.
Tiedusteluvälineistöä, tiedusteluosaston henkilöstöä perheineen ja arkistoja siirrettiin
operaatiossa Ruotsiin.

5.

Kesko

6.

Kuolemajärvellä, Karjalan kannaksella.

7.

1740- luvulla

8.

Englannin ja Kiinan

9.

Turussa toimi keskiajalla dominikaaniluostari. Veljeskunnan puku on valkoinen, viitta ja
päähine mustat. Tämän vuoksi heistä käytettiin nimitystä "mustat veljet".

10. Hirvi.
11. Helsingissä ja Tampereella. Helsingissä liikennöitiin johdinautoilla 5. helmikuuta 1949 – 14.
helmikuuta 1974 ja 26. kesäkuuta 1979 – 22. helmikuuta 1985 sekä Tampereella 8.
joulukuuta 1948 – 15. toukokuuta 1976. Helsingissä johdinautoilla liikennöitiin vain yhtä
linjaa, numeroa 14 Eirasta Meilahteen, Tampereella sen sijaan useita linjoja.

12. Korsika, Elba ja St. Helena

13. Niksulan TV
14. MHS Beagle
15. 1992, Pariisissa
16. Tukholman kisat 1912, taideolympialaisten kirjallisuudessa
17. ortodoksiluostarin johtaja
18. valkoinen, punainen, vihreä, violetti / tummansininen, musta

19. He eivät usko pyhään kolminaisuuteen– ei ole poikaa.

20. alistumista (Jumalalle)

Turku Open 2012 (LP)

ERÄ 5.

1.

2.

3.

4.

Missä veikkausliigan jalkapallojoukkueessa poika kipparoi isänsä valmentamaa joukkuetta
(2012)? Siis isä on valmentaja ja poika on joukkueen kapteeni.

Missä maassa on laulufestivaaleista tunnettu pikkukaupunki Knokke?

Mainitkaa kaksi (2) rautatien risteyspaikkakuntaa josta lähtee rata viiteen (5) suuntaan? Helsinki
ei tässä ole risteyspaikkakunta. Kyseisiä paikkakuntia on kolme (3).

Minkä maalaista viiniä on yleisimmin Suomessa käytössä oleva ehtoollisviini?

5.

Hard Rock Cafe on maailmankuulu ravintolaketju (150 ravintolaa 50 maassa). Missä
kaupungissa avattiin ensimmäinen Hard Rock Cafe vuonna 1971?

6.

Aku Ankassa on usein nimiväännöksi kuten Herlokki Solmunen joka on salapoliisi (Sherlock
Holmes) tai Kaino Tappura joka on kuvanveistäjä (Kain Tapper) tai Petteri Rantsu joka on näyttelijä
(Peter Franzen). Minkä ammatin harjoittaja on Aku Ankassa esiintynyt Vihtori Tamminen?

7.

Mikä lintu esiintyy runsaana Uudenkaupungin edustalla Isokarin saarella? Isokarissa useita
satoja pesiviä pareja, joka on kyseisen linnun suurin yhdyskunta Suomessa.

8.

Kenen Suomen presidentin Helsingissä sijaitseva muistomerkki on nimeltään Alhaalta ylös,
sisältä ulos?

9.

Saariselällä on hotelli Riekonkieppi. Mikä on kieppi? Sana liittyy riekkoon ja muihin
metsäkanalintuihin.

10. Itsenäisten valtioiden yhteisö (IVY) on löyhästi organisoitunut entisten neuvostotasavaltojen liitto
Yhteisössä on mukana 10 jäsenmaata. Mitä ovat viisi sellaista maata, jotka ovat entisiä
neuvostotasvaltoja, mutta jotka eivät ole mukana IVY:ssä? Neljästä oikeasta ½ pistettä.
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11. Minkä kahden maan välillä on Tatra -vuoristo?
12. Suomen nykyaikaisen 5-ottelun liitto yhdistyi 1.1.2012 toimintansa toisen urheilun lajiliiton kanssa.
Minkä lajiliiton kanssa 5-ottelun liitto fuusioitui?

13. Alvar ja Aino Aallon vuonna 1936 suunnittelemaa maljakkoa kutsutaan Aaltomaljakoksi, mutta sillä
on toinenkin nimi, mikä? - Helsingissä on tämän niminen ravintola ja Lontoossa teatteri.
14. Vuonna 2001 järjestettiin viimeisen kerran MTV:n laulukilpailu Syksyn sävel. Tosin kymmenen
vuoden tauon jälkeen (2011) järjestettiin vielä jonkinlainen jälkilämmittelykisa. Kuka voitti vuoden
2001 Syksyn sävel -kilpailun ja mikä oli laulun nimi? ½+½ pistettä
15. Pesäpallo täyttää tänä vuonna tasavuosia. Kuinka paljon pesäpallo täyttää?
16. Minkä maalainen lentoyhtiö on Corendon Airlines?
17. Onko riippakoivuksi sanottu puu hieskoivu vai rauduskoivu?
18. Mikä on Täällä Pohjantähden alla –kirjassa Jussi Koskelan hevosen nimi? Tämä nimi esiintyy
myös koristekasvin Impatiens walleriana suomenkielisessä nimessä.
19. Minä vuonna noustiin ensimmäisen kerran Mount Everestin huipulle? Kyseisenä vuonna tuli
myyntiin myös Koskenkorvan viina.
20. Missä urheilumuodossa Tanska on voittanut eniten kultamitaleja olympialaisissa? Kyseisessä
urheilumuodossa Tanska on voittanut 12 kultamitalia. Urheilumuodolla tarkoitetaan esim. paini,
voimistelu, uinti, pyöräily, purjehdus, yleisurheilu j.n.e. – Yleisurheilu se muuten ei ole. Tanska ei
ole voittanut yhtään kultamitalia yleisurheilussa.

ERÄ 5.

1.

IFK Mariehamnissa (Pekka Lyyski valmentaja, Jani Lyyski C)

2.

Belgiassa

3.

Kontiomäki, Seinäjoki ja Kouvola

4.

espanjalaista (Malagan alueelta)

5.

Lontoossa

6.

muuttofirmayrittäjä (Viktor Ek)

7.

riskilä

8.
9.

Lauri Kr. Relanderin (muistomerkki vuodelta 1996. UK: Lähde, Ryti: Vaikeat vuodet ja Paasikivi:
Itä ja Länsi)
Viro, Latvia, Liettua, Ukraina, Georgia

10. lumessa oleva pesä
11. Slovakian ja Puolan
12. miekkailuliiton (Suomen miekkailu- ja 5-otteluliitto)
13. Savoy
14. Janne Tulkki, Yksinäinen pitkä tie
15. 90 vuotta
16. turkkilainen
17. rauduskoivu
18. Liisa (ahkeraliisa)
19. 1953
20. purjehduksessa

